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Για τις ακμές χρησιμοποιήστε τάκο λείανσης, ώστε να μην 
υπάρχει περίπτωση να προκύψουν βαθουλώματα. 

Συναρμογή χωρίς τρυπήματα και βίδες: Χρησιμοποιήστε 
κόλλα PUR για τον κορμό του τραπεζιού. 

Κατά το πρεσάρισμα με τους σφιγκτήρες, 
μην παραλείψετε τις ξύλινες προστατευτικές προσθήκες. 

Κόβετε πιο άνετα την ξυλόπλακα αν διαθέτετε ένα 
δισκοπρίονο χειρός και τον κατάλληλο οδηγό. 

Μετρήστε και σχεδιάστε τα ξύλα για τη γωνιακή 
ενίσχυση. Πρέπει και αυτά να κοπούν με μεγάλη ακρίβεια. 

Επεξεργαστείτε όλες τις επιφάνειες με 120άρι 
γυαλόχαρτο και ένα δεύτερο πέρασμα με 180άρι 
γυαλόχαρτο. 

Κοντά στις ακμές θα πρέπει οπωσδήποτε 
να προτρυπήσετε, ώστε κατά το βίδωμα να μην έχετε 
σχισίματα. 

Προτού μοντάρετε τα κομμάτια με βίδες 4,5x60 χιλ. 
αυξήστε τη σταθερότητα με επιπλέον λίγη κόλλα 
στις ακμές. 

Με κόλλα και βίδες, προσθέστε και τις ξύλινες ενισχύσεις, 
ολοκληρώνοντας την κατασκευή της κονσόλας. 

Ρυθμίστε την κατάλληλη γωνία κοπής 
στη σέγα και πριονίστε με προσοχή 
το στρογγυλό στοιχείο. 

Το κάτω μέρος είναι έτοιμο. 
Φυλάξτε το υπόλοιπο κομμάτι -όλο και 
κάτι θα βρείτε να κάνετε με αυτό.

Αν δουλέψετε με έτοιμο κυκλικό στοιχείο, 
μετρήστε και κόψτε ανάλογα με το πόσο 
ψηλό θέλετε να γίνει το τραπεζάκι. 

Με μια γωνία μαραγκού αποτυπώστε την 
κάθετη γραμμή τομής πάνω στην ξύλινη 
επιφάνεια. 

Ξύλινος δίσκος χωρίς βίδες
Τα κομμάτια του δίσκου ενώνονται με κόλλα PUR (πολυουρεθάνης). Έτσι στο πολυλειτουργικό ράφι, 
τελικά δεν θα υπάρχουν καθόλου κεφάλια από βίδες.

Η βάση στον τοίχο
Η κονσόλα στήριξης στον τοίχο αποτελείται από δύο κομμάτια κοντραπλακέ σε ορθή γωνία, 
με ξύλινες ενισχύσεις στην ένωση και στις ακμές. 

Βολικό επειδή 
είναι στρογγυλό
Η στρογγυλή κάτω πλευρά χρησιμεύει 
σαν ράφι για βιβλία και περιοδικά. 
Το σχήμα της αποδεικνύεται πολύ 
πρακτικό για την τοποθέτηση στο κρεβάτι. 

Φινίρισμα 
Τα ξύλινα μέρη τα βάφετε και τα γυαλίζετε. Μετά το βάψιμο 
και αφού το ξύλο έχει στεγνώσει εντελώς, μην παραλείψετε 
ένα ακόμα ψιλό τρίψιμο για τις πολύ λεπτές ίνες του ξύλου, 
που έχουν ανορθωθεί λόγω της υγρασίας του βαψίματος. 
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Στερεώστε την κονσόλα στον τοίχο καλά αλφαδιασμένη, 
στο κατάλληλο σημείο δίπλα στο κρεβάτι. 

Συρταρωτή ανάρτηση. Ακόμα και όταν χρησιμοποιείται 
το αποσπώμενο κομμάτι, το μικρό «κομοδίνο» παραμένει. 

Χρησιμοποιήστε και πάλι ξύλινες προστατευτικές 
προσθήκες, για να αποφύγετε αποτυπώματα της πίεσης. 

Βάψτε τα κομμάτια στη χρωματική απόχρωση που 
προτιμάτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λαζούρα. 

Μετά τρίψτε με 320άρι γυαλόχαρτο τις ανορθωμένες 
λεπτές ίνες του ξύλου και περάστε το κατάλληλο λάδι. 

μπάτλερΚΟΜΟΔΙΝΟ


